
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. 

napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános 
ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37. szám alatt. 

 
 
Jelen vannak:  
  szavazati joggal:   Kravecz Lászlóné polgármester 
     Bernula István alpolgármester 
     Bernula Károlyné  
     Farkas László 
     Fekete Sándorné  
     Kovács Jolán 
     Lipót Pál Józsefné 
     Maszel László képviselık. 
  tanácskozási joggal:  Kriskó Jánosné mb. jegyzı  
      
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti a Képviselı-testület tagjait, valamint a megjelent 
vendégeket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 12 fıs testület 8 tagja 
megjelent.  
 
Javaslatára az ülés napirendjét a Képviselı-testület az alábbiak szerint fogadta el:  
 
N a p i r e n d 
 
1., Szóbeli tájékoztató az iskolaépítés jelenlegi állásáról. 
 Elıadó: polgármester, kivitelezı. 
 
2., Javaslat a már mőködı csatorna-szolgáltatás díjbeszedésére. 
 Elıadó: polgármester 
 
3., Tájékoztató a Monor Városi Rendırkapitányság tevékenységérıl. 
 Elıadó: Monori Rendırkapitányság képviselıje 
 
4., Beszámoló az Önkormányzat 2005. évi költségvetése teljesítésérıl (zárszámadás) 
 Elıadó: polgármester 
 
5., Javaslat a 2006. évi költségvetés módosítására. 
 Elıadó: polgármester 
 
6., A köztisztasági rendelet módosítása. 
 Elıadó: jegyzı 
 
7., A talajterhelési díjra vonatkozó rendelet alkotása. 
 Elıadó: jegyzı. 
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8., Egyebek 
 

a) ÁMK vezetı munkaviszonyára vonatkozó döntés. 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

b) Járdaépítési kérelmek 
  Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

c) Szociális ügyben tett fellebbezés elbírálása. 
            Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

d) Energia-megtakarítás felmérése 
           Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

e) Koncessziós pályázat összefoglaló értékelése. 
          Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 

f) Energia-megtakarítás felmérése. 
          Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
g) Koncessziós pályázat összefoglaló értékelése 
         Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
h) Osztálykirándulások támogatása. 
         Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
i) Zeneoktatás támogatása 
        Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
j) Községi Falunap idıpontja. 
       Elıadó: Kravecz Lászlóné polgármester 
 

Kravecz Lászlóné polgármester napirend módosítást  javasol a képviselı-testületnek, mivel 
az 1., napirendi pont tárgyalása elhúzódott és 17 órára megérkeztek Monori 
Rendırkapitányság képviselıi -  a  3. napirendi pont cseréje a 2. napirendi ponttal -, melyet a 
testület egyhangúan elfogadott. 
  
1., Szóbeli tájékoztató az iskolaépítés jelenlegi állásáról. 
  
Kravecz Lászlóné polgármester tisztelettel köszönti Vizi Csaba projektvezetı, Gál Gyula 
építésvezetı urakat, valamint  Szabó Attila és Máté Tamás mőszaki ellenır  urakat.  
Szóbeli tájékoztatásában elmondja, hogy nagyon sok negatív információ jutott el az 
önkormányzathoz az iskola-beruházással kapcsolatosan. (Pld. „össze fog dılni az iskola, az 
átlók rosszul lettek kimérve, a tornaterem aljzatbetonozása van ahol 5 cm, máshol pedig 15 
cm, a sportudvar alatt veszélyes hulladék került betemetésre”).  
Kéri a mőszaki szakembereket, adjanak tájékoztatást fentiekre, valamint az építkezés 
elırehaladásáról. 
 
Gál Gyula építésvezetı válaszolva a kérdésekre elmondja, hogy a képviselık bármikor 
átmehetnek az építkezésre szétnézni és mondják meg hol üssék meg az épületet. Az 5, 15 cm-
es aljzatbetonozással kapcsolatban elmondja, hogy azt azonnal megvéste, kéri a képviselıket 
menjenek át és nézzék meg, a mőszaki szakembereknek megmutatta. Az átlókat bemérte és 
azok 1 cm-en belül vannak. Kijelenti, hogy veszélyes hulladékot nem ásta el. Ami elásásra 
került az építési törmelék és fólia, ezek nem minısülnek veszélyes hulladéknak. Ígéretet tesz 
arra, hogy másnap kiásatja és elviteti. 
Végezetül elmondja, hogy soha nem volt kitiltva senki az építkezés területérıl, hogy azt 
megnézzék. 
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Vizi Csaba projektvezetı egyetért Gál Gyula építésvezetı válaszaival és elmondja, hogy 
azonnal megvizsgáltatták a bejelentéseket. 
 
Az építkezés jelenlegi állása: ütemterv szerint halad, napra pontosan, jelenlegi készültsége 80 
%-os. Ilyen nagy beruházásnál el lehet mondani, hogy célegyenesbe fordult az építkezés. 
Falazás kész van, a festık, burkolók dolgoznak, a munkák látványos része most következik . 
A ZÁÉV Rt. és a maga nevében megköszöni az önkormányzatnak a pénzügyi teljesítésre 
vonatkozó hozzáállását, a kifizetések határidıre megtörténnek.  
Alaptalanok azok a vádak, hogy egy olyan épületet építsenek, ami összedılne. Kijelenti, hogy 
a módosított határidıre az épület elsı osztályú minıségben el fog készülni. 
 
Szabó Attila mőszaki ellenır elmondja, hogy minden héten részt vesznek az építkezésen, 
figyelemmel kísérik az épület készültségét, lefényképezik a folyamatban lévı munkálatokat.  
Nagyon megalapozatlan és súlyos vádnak tartja azt a hírt, hogy össze fog dılni az iskola. Ha 
valaki ezt a vádat fenntartja, azt névvel és címmel írásban tegye meg.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megerısíti a mőszaki ellenır válaszát abban, hogy az 
építkezésen nagyon karakteresen megkövetelik a jó minıségő munkát. Ez az építkezés jó 
ütemben halad, nincs szabálytalanság. Tapasztalata alapján a  ZÁÉV Rt. minden erejével azon 
van, hogy az építkezés zökkenımentesen, jó színvonalon haladjon. 
 
Maszel László képviselı az építési törmelék elásásával kapcsolatosan elmondja, hogy 
rendelet van arra, hogyan lehet azt lerakni. E rendeletben nem szerepel, hogy az építkezés 
területén el lehetne ásni. Kéri a törmelék kiásását és annak elvitelérıl értesítést.  
 
Vizi Csaba projektvezetı megvédi a Polgármester Asszonyt, a „ZÁÉV lefizetésével” 
kapcsolatos állítással szemben. Elmondja, hogy a ZÁÉV 17 éve fennálló társaság, az 
országban az elsı hat nagy építési vállalkozás között van. Nem lehetséges, hogy anyagi 
juttatásokat fogadjanak el sem az alkalmazottak, sem a vezetık.  
 
Kravecz Lászlóné  polgármester megköszöni a mőszaki szakemberek tájékoztatását a munka 
állásáról, a kérdésekre adott válaszokat. További sikeres munkát kíván.  
 
2., Tájékoztató a Monor városi Rendırkapitányság tevékenységérıl. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester köszönti Kelemen József rendır alezredes kapitányságvezetı  
és Kiss Gábor rendır százados ırsparancsnok urakat. Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy 
az írásos anyagot megkapták. Felkéri a vendégeket, ha szóbeli kiegészítést kívánnak tenni, 
tegyék meg. 
 
Kiss Gábor ırsparancsnok elmondja, hogy próbált részletes beszámolót készíteni, de szóban 
egy-két magyarázatot kíván tenni. A Pilisi Rendırırs illetékességi területén a 
bőncselekmények száma csökkent, kivéve Nyáregyházán. Ennek oka a 405-ös fıúton a 
kamionparkolóban történt sorozatos benzinlopások. Sikerült viszont elfogni az elkövetıt. 
Nem egyszer viszont az is elıfordul román kamionoknál, hogy feljelentést tesznek 
benzinlopásról, azonban ezek 50 %-a úgymond „kamu” feljelentés. Bízik abban, hogy a 
jövıben az ilyen jellegő problémák csökkenni fognak. 
 
Megköszöni a képviselı-testületnek az anyagi támogatást. Megjegyzi, hogy Nyáregyháza 
község ugyan annyi támogatásban részesíti a rendırırsöt, mint Pilis város. Megköszöni a 
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Polgárırség támogatását is. Elmondja, hogy a nyáregyházi polgárırök munkájukkal nagyban 
segítik a rendırséget, azonnal mozgósíthatók, nagyszerően tudnak együtt dolgozni.  
Várja a képviselı-testület kérdéseit. 
 
Fekete Sándorné képviselı megköszöni a mindenre kiterjedı beszámolót. A nyáregyházi 
körzeti megbízott – Rakusz Attila –  egy olyan rendır, aki mindenben segít, lehet rá 
számítani. Kérdése: nagy gondot jelent-e a vendéglátó egységek nyitva tartási idejének 
ellenırzése? Egyébként gratulál a rendırség munkájához. 
 
Kiss Gábor ırsparancsnok válaszolva a kérdésre: csak akkor derül ki a nyitva tartás, ha 
esetlegesen a lakosság részérıl bejelentés érkezik. A nyitva tartási idıt a vendéglátó egységek 
tulajdonosai határozzák meg, de a jegyzı indokolt esetben azt korlátozhatja. 
 
Kriskó Jánosné jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a vendéglátó egységek 
tulajdonosai bejelentési kötelezettséggel tartoznak a nyitva tartás idejérıl. A jegyzı csak 
abban az esetben korlátozhatja a nyitva tartást, ha az a lakosság nyugalmát zavarja.  
Maszel László képviselı pozitívnak tartja, hogy a rendırség a polgárırséggel ilyen jól együtt 
tud mőködni, mert volt egy idıszak, amikor ez nem így volt. Rakusz Attila körzeti megbízott 
munkáját külön megdicséri.  
Kelemen József kapitányságvezetıhöz magánjellegő problémájával kapcsolatos kérdést 
intézett. 
 
Kelemen József kapitányságvezetı tájékoztatja Maszel László képviselıt, hogy egyedi 
ügyekben nem válaszolnak képviselı-testületi ülésen.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megköszöni a monori kapitányság képviselıinek a 
beszámolót, Rakusz Attila körzeti megbízott szolgálatkész segítségét, valamint Kiss Gábor 
ırsparancsnok jó együttmőködését az önkormányzattal. További jó munkát kíván a 
rendırségnek. 
Megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban egyéb hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a 
beszámoló elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

28/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Monori Rendırkapitányság Pilisi Rendırırse 2005. évi bőnügyi 
és közrendvédelmi munkájáról szóló beszámolóját    

e l f o g a d j a. 
 

 
3., Javaslat a már mőködı csatorna-szolgáltatás díjbeszedésére. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy 2006. 
január 20-tól már fizetési kötelezettséggel jár a csatornaszolgáltatás. Ez Dánszentmiklóson 
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került elfogadásra, melyrıl Nyáregyházát nem értesítették. A koordinációs bizottsági ülésen is 
egyhangúan elfogadták, hogy január 20-tól díjbeszedéssel jár a szolgáltatás.  
A II. ütemben megépülı, jelenleg szennyvízhálózattal nem rendelkezık, tengelyen szállított 
szennyvízért ürítési díjat nem,  csak szállítási díjat fizetnek. Az I. ütemben csatornahálózatra 
nem csatlakozók pedig ürítési és szállítási díjat is fizetnek. A II. ütemben történı rácsatlakozó 
lakosokat nem kell büntetni. Azt a megoldást találták legjobbnak, hogy a leolvasást a Nyár-
Víz KHT. fogja végezni. 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a szennyvíz-beruházás II. ütemére a pályázat 
benyújtása megtörtént, május végén tud ennek eredményérıl beszámolni. Ha sikeres a 
pályázat 2006-ban befejezıdik a csatorna-beruházás. 
 
 
Farkas László képviselı támogatja Kravecz Lászlóné polgármester azon javaslatát, hogy a 
jelenleg szennyvízhálózattal nem rendelkezık tengelyen szállított szennyvízért ürítési díjat ne 
fizessenek. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a javaslattal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás nem érkezett. Kéri, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazással döntsön a 
testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

29/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának képviselı-testülete 
megbízza 
  
a) a Nyár-Víz Kht-t a szennyvízdíj havonkénti beszedésével és 
annak üzemeltetınek történı átutalásával. 
 
b) A képviselı-testület felhívja Polgármestert arra, hogy az 
üzemeltetıvel kössön megállapodást arra vonatkozóan, hogy a II. 
ütemben megépülı, jelenleg szennyvízhálózattal nem rendelkezı 
ingatlantulajdonosok tengelyen leszállított szennyvíz tisztításáért 
költséget nem számol el. A tisztítási díjat annak fejében elengedi, 
hogy a díjbeszedést az önkormányzati tulajdonú Nyár-Víz KHT 
szedi be és számol el. 
 
Határidı: 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 

 
4., Beszámoló az Önkormányzat 2005. évi költségvetése teljesítésérıl (zárszámadás) 
 
Kravecz Lászlóné polgármester az írásban elıre kiadott beszámolójával kapcsolatban 
elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság a testületi ülés elıtt tárgyalta és elfogadásra javasolja. A 
beszámolóval kapcsolatban egyebet elmondani nem kíván, várja a kérdéseket.  
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Fekete Sándorné képviselı a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselı-testületet, 
hogy részletesen áttanulmányozták a zárszámadási anyagot, az ott elhangzott kérdéseikre a 
válaszadás megtörtént. Az anyagot elfogadásra javasolja. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem 
érkezett. Kéri, hogy a zárszámadás elfogadásáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı rendeletet alkotta:  
 

 
 
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 

4/2006. (IV.19.) számú 
 

zárszámadási rendelete 
 

az Önkormányzat 2005. évi költségvetés végrehajtásáról. 
 
 
 

Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - 
többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen 
jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló - módosított - 217/1998. 
(XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2005. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló beszámolóról, zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 
szervére. 
 
2. § Az önkormányzat 2005. évi teljesített költségvetési 
 a) kiadási fıösszegét     1.122.309 eFt-ban, 
 b) bevételi fıösszegét     1.189.729 eFt-ban  állapítja meg. 
 
3. § (1) Az önkormányzat 2005. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított elıirányzat 
szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél 
szerinti részletezését az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák. 
 
 (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetési bevételeit forrásonkénti, 
illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a 6. és a 7. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
4. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított elıirányzat szerinti 
mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint hagyja 
jóvá: 
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Mőködési kiadások teljesítése összesen:   311.291 eFt 
Ebbıl: 
- személyi jellegő kiadások    167.242 eFt 
- munkaadókat terhelı járulékok     54.062 eFt 
- dologi jellegő kiadások      89.987 eFt. 
 
 (2) A kiadástól a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó intézmény 
mőködési kiadásait 134.290 eFt-ban állapítja meg a 8. sz. mellékletben foglalt részletezés 
szerint.  
 
 (3) A részben önállóan gazdálkodó ÁMK kiadásait 177.001 eFt-ban határozza meg a 
9. sz. melléklet alapján.  
 
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá eredeti és módosított 
elıirányzat szerinti - és felhalmozási kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza, 564.502 eFt.  
 
 
6. § Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - 
mőködési, felhalmozási tételek, valamint kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek, kiegyenlítı, 
függı, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel - a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
7. § Az önkormányzat 2005. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint 
felülvizsgált pénzmaradványa 63.336 eFt-ban kerül jóváhagyásra az 5. sz. melléklet alapján. 
 
8. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 (2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen a település 
önkormányzat jegyzıje gondoskodik. 
 
  
5., Javaslat a 2006. évi költségvetés módosítására. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos anyagot írásban megkapták. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Fekete Sándorné képviselı a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen a 
2006. évi költségvetés módosítási javaslatot megtárgyalták, elfogadásra javasolja a 
testületnek. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem 
érkezett. Kéri, hogy a költségvetés módosításáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı rendeletet alkotta:  
 

 
NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
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5/2006. (IV.19.) sz.  r e n d e l e t e 

 
a 2006. évi költségvetésrıl szóló  

 2/2006. (II.15.) sz. Kt. rendelet   m ó d o s í t á s á r ó l 
 

 
1.§. 

 
(1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:  
„3. §. A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2006. évi 

költségvetésének   
 a) bevételi fıösszegét  739.869 eFt-ban, 
 b) kiadási fıösszegét   739.869 eFt-ban  
 állapítja meg.”  
 
(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése a következıkre módosul:  
„6. §.  (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselı-testület a 

következık szerint határozza meg:  
 Mőködési kiadások elıirányzata összesen:  314.673 eFt.  
 ebbıl:  
 - személyi jellegő kiadások  176.339 eFt.  
 - munkaadókat terhelı járulékok 54.319 eFt.  
 - dologi jellegő kiadások  84.015 eFt.  
 
 Szociális kiadások 24.665 eFt. 
 Támogatások 1.933 eFt. 
 Pénzeszköz átadás 13.197 eFt.        
 
       A felhalmozási kiadás  376.244 eFt. 
 A fejlesztési hitel 2.240 eFt 
 Fejlesztési kamat 2.351 eFt.” 
  
 
(3) A rendelet 7. §-a a következıre módosul: 
„7. § Az önkormányzat általános tartaléka                    325 eFt 
                                          céltartaléka                 1.241 eFt.”  
 
 

2. §.  
 
(1) A Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelıen a jegyzı gondoskodik     
 
6., A köztisztasági rendelet módosítása. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Jegyzı Asszony 
elkészítette a köztisztasági rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet írásban 
megkaptak. Kéri az ezzel kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat. 
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Kriskó Jánosné jegyzı tájékoztatja a testületet, hogy a köztisztaságról szóló rendelet 
módosítását megelızıen nem foglalta egységes szerkezetbe, mert ez év szeptemberében a 
Ceglédi Hulladékgazdálkodási Szervezettel közösen kell ezt végrehajtani. A képviselı-testület  
elfogadta a szennyvízhálózat üzemeltetıjének az INNOTERV Zrt-t..  A rendelet-tervezet (7) 
pontjában szereplı folyékony hulladék szállítását csak számlaképes szakvállalkozó végezheti. 
Javasolja, hogy három vállalkozótól kérjenek ajánlatot a folyékony hulladék szállítására és a 
legkedvezıbb árajánlatot adó vállalkozóval kell megkötni a megállapodást.  
Kéri a képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezet  (3) pontjában szereplı azon 
ingatlantulajdonosok részére, akik elıtt már megépült a szennyvízhálózat, határozzanak meg 
idıpontot, ameddig arra  kötelesek rácsatlakozni. 
 
Maszel László  képviselı javasolja a képviselı-testületnek a szennyvízhálózatra történı 
rácsatlakozás idıpontjának 2006. október 15-ét.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban több 
kérdés, hozzászólás nem érkezett, a képviselı-testület egyhangúan elfogadja a javaslatot, 
hogy kérjen árajánlatot a szennyvíz szállítására szakvállalkozóktól, valamint a 
szennyvízhálózatra történı rácsatlakozás idıpontját 2006. október 15-re határozza meg. 
Kéri, hogy a köztisztasági rendelet  módosításáról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı rendeletet alkotta:  
                                      
 
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
 

6/2006. (IV.19.)  sz.   r e n d e l e t e  
 

a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl 
a település tisztaságáról szóló 7/2000. (VII.12.) sz. rendelet módosításáról. 

 
                                                                     1. § 
 
A rendelet 17.§ az alábbiakkal egészül ki: 

  
                                                  17/A § 

              
Folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatási munkák ellátása, a 
szolgáltató kötelezettségei 
 
(1) A folyékony hulladék rendszeres begyőjtése azokra a tulajdonosokra, használókra terjed 
ki, akiknek az ingatlanán keletkezı folyékony hulladék elszállítására, ártalommentes 
elhelyezésére szennyvízcsatorna útján nincs lehetıség 
 
(2) Azokon az ingatlanokon, ahol az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó közterületen a 
szennyvízcsatorna hálózat megépült, a szennyvizet elvezetni csak azon keresztül szabad. 
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(3) Azon ingatlan tulajdonosok, akik elıtt megépült a szennyvízhálózat I. üteme, kötelesek 
200………..hó napjáig rácsatlakozni a szennyvízelvezetı hálózatra, és azon keresztül 
elvezetni a folyékony hulladékot. 
 
(4) A folyékony hulladék győjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa, használója 
oly módon köteles tárolni, hogy az közegészségügyi, környezetvédelmi  elıírásokat ne 
sértsen, másnak kárt ne okozzon. 
 
(5) Zárt szennyvíztároló megépítésére, az építésügyi hatóság adhat ki építési         engedélyt. 
 
(6) A jegyzı közegészségügyi, környezetvédelmi és vízgazdálkodási jogszabályok 
megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére elrendelheti. 
 
(7) A folyékony hulladék szippantását, szállítását csak az a szakvállalkozó végezheti, aki a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel és a szennyvíz üzemeltetıvel a feladat 
végzésére megállapodást köt. 
 
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki: 
Az ingatlanokon  győjtött, a települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló 
közmőpótló létesítmény kiürítése és a szennyvíztisztító mőben történı leürítése. 
 
(9) A Képviselı-testület szennyvízelhelyezı és tisztítómőve: 
Nyáregyháza külterületén, a 027/33 hrsz.-ú ingatlanon, Dánszentmiklóssal közös 
üzemeltetéső., hatósági engedéllyel rendelkezı telephely. 
 
(10) A szolgáltató kötelessége e rendelet, a környezetvédelmi és egyéb jogszabályi elıírások 
megtartásával az ingatlan tulajdonosok megrendelését a bejelentéstıl számított 48 órán belül 
teljesíteni. A szennyvíztisztító mőben történı befogadás hétköznap 07 - 15 óráig, szombat, 
vasárnap és ünnepnap alkalmával nincs szennyvízbefogadás. 
 
(11)  A folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan 
tulajdonosa díjat köteles fizetni: 
A közszolgáltatás díja 2006. évben, a csatornahálózattal elérhetı ingatlanok esetén 280 Ft./m3 
+ ÁFA, szennyvízcsatorna hálózatba nem kötött ingatlanok esetén 644 Ft./m3 + ÁFA., 
csatornahálózattal nem rendelkezı ingatlan tulajdonosok, használók esetén ……….. Ft. 
+ÁFA.                             ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
(12) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltató által elszállításra, ártalmatlanításra átvett 
folyékony hulladék l M3-ére vonatkozik, és az elszállított folyékony hulladék mennyiségének 
a szorzata alapján kell megállapítani a fizetendı díjat. A települési hulladékkezelési 
közszolgáltatás egységnyi díját az önkormányzat Képviselı-testülete állapítja meg, a forgalmi 
adóval növelten. 
(13) A jegyzı rendszeresen ellenırizheti, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba be nem 
kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodott-e, a 
szállítást e rendeletben megjelölt szakvállalkozóval végezteti-e, továbbá a szakvállalkozó a 
szennyvizet e rendeletben kijelölt szennyvíz elhelyezı telephelyre szállította-e. 
 
(14) A közszolgáltatási díjat a települési folyékony hulladék szállítását végzı szakvállalkozó 
szedi be, és számol el a szennyvíztelep üzemeltetését végzı INNOTERV. Zrt./1106 Bp. 
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Jászberényi út 24,-36/ részére. A díjfizetésre szóló bizonylatokat 5 évi meg kell ırizni, és 
ellenırzés esetén felmutatni. 
 
(15) A kötelezı közszolgáltatás végzésével megbízott közszolgáltató köteles a jegyzınek 
írásba jelezni, ha tevékenység végzése során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja. 
 

2. § 
 
(1) Ez az önkormányzati rendelet módosítás 2006. május 1 napjával lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyzı gondoskodik. 
 
7., A talajterhelési díjra vonatkozó rendelet alkotása. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a csatorna-beruházás 
I. ütemének próbaüzeme 2006. január 20-án befejezıdött. Felkéri a Jegyzı Asszonyt, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítését tegye meg. 
 
Kriskó Jánosné elmondja, hogy a környezetterhelésrıl szóló rendeletek kimondják, hogy a 
próbaüzem után 90 nappal lehet talajterhelési díjat megszabni. 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Maszel László képviselı javasolja, hogy akinek nincs bekötve a központi vízvezeték, az ne 
fizessen talajterhelési díjat. Megteremtettük a lehetıséget ezzel a rendelettel, hogy ilyen 
lehetıség is legyen.    
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem volt, kéri, 
hogy a talajterhelési díjról és környezetvédelmi  rendeletrıl  szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı rendeletet alkotta:  
 

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
 

7/2006. (IV.19.) sz.  r e n d e l e t e  
 

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 
 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. LXXXIX. Törvény / továbbiakban : Ktd., és dılt betővel írt törvényi idézés / a 21/A § 
(2) bekezdése, valamint a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
Tv. 58. § ( 1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról és a 
környezetvédelmi alapról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya 
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(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a mőszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatóság, illetve 
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, ideérte az egyedi zárt 
szennyvíztározót is, alkalmaz. 

 
 

 
(2) A rendelet hatálya kiterjed Nyáregyháza község elsı. ütemben megépült, a rendelet 1. sz. 

mellékletében meghatározott utcák ingatlan tulajdonosaira, ingatlan használójára. 
 
 

 
2. § 

         
A talajterhelési díj egységdíja, mértéke 

 
 

(1) / 1 / A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft. /m3   
 

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó, 
 

2006. évben 120 Ft./m3  50 %-át 
2007 évben 120 Ft /m3   75 %-át 
2008 évben 120 Ft.m3    90 %át 
2009 évben 120 Ftm3   100 %át köteles megfizetni. 

 
(3) / 2/ A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj /1/ bek .meghatározott egységdíj, 

valamint  a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi 
szorzó……….. határozza meg. 

 
(4) /3 /A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a 

méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetıség hiányában az átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége 1 fıre 3 m3/hó 

 
(5) /4/ A talajterhelési díj alapja csökkenthet azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elıírások szerint elhelyezését 
igazolja. 

 
3. § 

 
 

Talajterhelési díj befizetése. 
 

(1) A kibocsátó a negyedévi díjjelleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg, a (3) bek. 
meghatározott kivétellel a tárgyévet megelızı év tényleges kibocsátásai alapján fizetett 
teljes díj negyedének megfelelı összegben. 
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(2) A kibocsátó a tárgyévet követı év március 3l-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján 
számított díj és az (1) bekezdés alapján befizetett díjjelleg különbözetét megfizeti, illetve a 
túlfizetés összegét a tárgyévet követı év elsı negyedévi díjjellegének megfizetésekor 
beszámítja vagy visszaigényli. 

 
(3) Ha a kibocsátó folyamatosan mőködtet kibocsátást mérı rendszert, a mérések alapján a 

folyó negyedévre irányadó díjjelleget kell megfizetni. 
 
(4) Az új létesítményt üzemeltetı kibocsátó az üzemelés elsı évében fizetendı díjat egy 

összegben, a tárgyévet követı év március 31-éig fizet meg. 
 
                                                               

4. § 
 

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása, adatszolgáltatás 
és eljárási szabályok 

 
 

(1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségérıl, önadózóként március 31-ig tesz   bevallást 
 
(2) A kibocsátó negyedévenként a nettó díjjelleget megállapítja és bevallja. 
 
(3) A közszolgáltató Nyár-Víz. KHT. Adatot szolgáltat: 
 

(a) A tárgyévet követı év február 28 napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról 
(b) A csatornahálózatra rákötésrıl, a rákötés idıpontját követı hó 5 napjáig  

 .  
(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

adózási feladatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adóhatósága látja el. 
(5) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó 

jogkövetkezményekre, a megállapításra és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi 
ellenırzésére, valamint a végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben 
a környezetterhelési díjról szóló 2003 évi LXXXIX törvény, valamint az adózás 
rendjérıl szóló 2003. évi XCII tv., rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
(6) A talajterhelési díj nyilvántartására kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem 

szabályozott kérdésekben az önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adó módjára 
behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezelésérıl és elszámolásáról szóló 13/1991 
/V.21./ PM. Rendelet elıírásait kell alkalmazni. 

 
(7) Az önkormányzat talajterhelési díját a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 

65100101-11290944 számú számlára kell befizetni. 
 

 
5. § 

 
Környezetvédelmi alap 
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(1) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elısegítése érdekében 
önkormányzati Környezetvédelmi alapot hoz létre. 

 
(2) A Környezetvédelmi Alap bevételei: 

(a)  Az önkormányzat által jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 
összege  

(b)  a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerısen 
kiszabott környezetvédelmi bírságok 30 %-a 

(c)  a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulék külön törvényben 
meghatározott része 

(d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített része 
(e) egyéb bevételek. 

 
(3) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 
(4) Az önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a Képviselı-testületnek              
 évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejőleg kell  
(5) Az önkormányzat talajterhelési díjból származó bevételét, - talaj, valamint a felszín alatti 

víz mennyiségi, minıségi védelmére, csatornázásra, szennyvíztisztítására, vízbázis 
védelemre, tartós környezetkárosodások kármentesítésére, szennyezı források 
szennyezésének megelızı, illetıleg utólagos mőszaki védelmére lehet felhasználni. 

 
6.§ 

 
Díjmentesség, díjkedvezmény 

 
(1) Kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól mentes: 

(a) 70 éven felüli egyedülálló magánszemély kibocsátó. 
 

(2) Díjkedvezményben részesül és 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a rászoruló 
kibocsátót aki  

(a) Nyugdíjas és családjában a közös háztartásban élık jövedelmét 
figyelembe véve az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíjat. 

 
 
 

                                                      7. § 
 

                         Átmeneti és záró rendelkezések 
 
 

(1) A Nyár- Víz KHT. Elsı alkalommal 2007. február 28-ig köteles adatot szolgáltatni a 
kibocsátók 2006. évi vízfogyasztásáról. 

 
(2) Ez a rendelet 2006. május l napján lép hatályba. 
 
(3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı, az SZMSZ-ben meghatározott módon gondoskodik. 
  
8. Egyebek.         
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a) ÁMK vezetı munkaviszonyára vonatkozó döntés. 
 

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Schmickl László 
ÁMK igazgató beadvánnyal fordult, miszerint hátrányos helyzetbe került besorolásánál. 2 
hónap 21 nap, illetve 8 hónap 26 napot nem számítottak be munkaviszonyába és emiatt 
anyagiakban is kár érte. Kéri besorolásának módosítását, és az ebbıl következı anyagi 
különbözet kifizetését. 
Fentiekkel kapcsolatban kikérte Dr. Dudás Lilian jogtanácsos szakmai véleményét is és ezzel 
alátámasztva javasolja a képviselı-testületnek a különbözet kifizetését.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

30/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 

 
 
 b) Járdaépítési kérelmek. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Vancs János Dózsa György út 50. szám alatti lakos 
kérelmét, melyben kéri az ingatlana elıtti 23 méteres járdaszakasz újjáépítési költségeihez a 
képviselı-testület hozzájárulását.  
 
Maszel László képviselı  javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
hozzászólás, kérdés nem volt,  kéri a beadvány elfogadásáról döntsön a testület. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

31/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
1.) Vancs János Nyáregyháza, Dózsa György út 50. szám alatti 
lakos járdaépítési kérelméhez hozzájárul. 
 
2.) A szükséges építési anyag költségeit a költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidı:  2006. április 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
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Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti Hornyák Sándor Szılı utca  9. sz. alatti lakos 
kérelmét járdaépítéshez szükséges anyagok biztosítására vonatkozóan. 
Javasolja a kérelemhez járuljon hozzá a képviselı-testület. 
 
Bernula Károlyné képviselı javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb 
kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a beadvány elfogadásáról döntsön a képviselı-testület. 

 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

32/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
1.) Hornyák Sándor Nyáregyháza, Szılı utca 9. szám alatti lakos               
 járdaépítési kérelméhez hozzájárul. 
 
2.) A szükséges építési anyag költségeit a költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidı:  2006. április 30. 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet Huszák Ferenc 
Nyáregyháza, Ady Endre út 2. szám alatti lakos kérelmet adott be, mely szerint az ingatlana 
Nyáry Pál utcai oldalán lévı járdaszakasz építéséhez szükséges anyag biztosítását kéri. 
Javasolja a kérelemben foglaltak elfogadását. 
 
Lipót Pálné és Tóth Pálné képviselık támogatják a kérelem elfogadását. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

33/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
1.) Huszák Ferenc Nyáregyháza, Ady Endre út 2. szám alatti 
lakos  járdaépítési kérelméhez hozzájárul. 
 
2.) A szükséges építési anyag költségeit a költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidı:  2006. április 30. 
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Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 
 c) Szociális ügyben tett fellebbezés elbírálása. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a képviselı-testülettel, hogy ápolási díj elutasítása 
ellen fellebbezés érkezett, melyet ügyfél a törvényes határidı keretein belül nyújtott be a 
Szociális Bizottság határozata ellen, kérve annak megváltoztatását. 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az az ápoló, aki nyugdíjban részesül  jogszabály tiltja 
ápolási díj megállapítását. 
Megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban egyéb hozzászólás, kérdés nem merült fel.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

34/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete  
 
Komlósi József (1932. február 2., an: Tóth Zsuzsanna) 
Nyáregyháza, Kossuthtelep 33. sz. alatti lakos ápolt, fia ifj. 
Komlósi József (1954. december 13., an.: Hornyák Mária) 
Újlengyel, Petıfi S. u. 62. sz. alatti lakos ápolási, gondozási díj 
iránti kérelmét a Szociális Bizottság elutasító 236/2006. (III.13.) 
sz. határozatát helybenhagyja és a benyújtott fellebbezést  
 

e l u t a s í t j a . 
 

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél a 
közléstıl számított harminc napon belül a határozat 
felülvizsgálatát a bíróságtól kérheti. 
 

I n d o k o l á s  
 
Komlósi József nyáregyházi lakos ápolására, gondozására 
vonatkozóan kérelmet terjesztett elı fia, ifj. Komlósi József 
újlengyeli lakos ápoló részére. 
 
A kérelembıl megállapítható, hogy ifj. Komlósi József Újlengyel 
községben lakik és nyugdíjas. 
 
Az 1993. évi III. tv. 42. § alapján nem jogosult ápolási díjra az a 
hozzátartozó, ha rendszeres pénzellátásban részesül és annak 
összege meghaladja az ápolási díj összegét. Az ápolási díj 
összege azon hozzátartozó esetében, aki 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy gondozását végzi, az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, amely jelen esetben 
19.760,- Ft. 
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A bizottság a kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy ifj. 
Komlósi József rendszeres pénzellátásban részesül, melynek 
havonkénti összege 41. 913,- Ft/hó, amely a jogszabályban elıírt 
összeget meghaladja. 
Továbbá az az ápoló, aki nyugdíjban részesül a fenti jogszabály 
alapján csak abban az esetben részesülhet ápolási díjban, ha az 
„ápolási  díjban réezsülı személy számára a Tny. szerint saját 
jogú nyugdíjnak minısülı ellátást állapítanak meg, feltéve, hogy 
az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának idıpontjában töb 
mint tíz éve folyósítják”. 
A fentieknek megfelelıen a Képviselı-testület úgy döntött, hogy 
a Szociális Bizottság a 236/2006. (III.13.) sz. Szoc. Biz. 
határozatát helybenhagyja, a fellebbezést elutasítja. 
 
A határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. §., a 98. §., a 
100. §., az 1993. évi III. tv. 41-44. §., valamint a Nyáregyháza 
Községi Önkormányzatának 9/2004. (VII.15.) sz. Kt. rendelettel 
módosított a szociális igazgatás és szociális gondoskodás 
szabályairól szóló 8/2003. (VII.1.) sz. Kt. rendelet 15. §-án 
alapul. 
 

 
k)  Energia-megtakarítás felmérése 

 
Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy energia-megtakarítás 
elımozdítása és energiahatékonysági beruházások megvalósításának céljából az önkormányzat 
UNDP-2005. pályázat keretében el kívánja végeztetni vagyonkezelésébe tartozó intézmények 
energiaauditjának elkészítését az EUCOMFORT Kft-vel. Javasolja elfogadását. 
 
H o z z  á s z ó l á s : 
 
Fekete Sándorné képviselı javasolja a napirend elfogadását. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja egyéb hozzászólás, javaslat nem érkezett. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

35/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
1. támogatja, hogy a CO2-kibocsátás csökkentése érdekében, a 
végfelhasználói energia-megtakarítás elımozdítása, az 
energiahatékonysági beruházások megvalósításának céljából 
Nyáregyháza Község Önkormányzata az UNDP-2005 pályázat 
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keretében elvégeztesse a vagyonkezelésébe tartozó intézmények 
energiaauditjának elkészítését az EUCOMFORT Kft-vel. 
 
2. Az ehhez szükséges 20 % 280.000,- Ft saját forrást a 
költségvetés 2006. évi kerete terhére biztosítja. 
3. Az elkészült energiaauditok eredményeit Nyáregyháza Község 
Önkormányzata beilleszti az energiahatékonysági cselekvési 
tervébe. 
A képviselı-testület felkéri az EUCOMFORT Kft-t, hogy a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 

l) Koncessziós pályázat összefoglaló értékelése. 
  

Kravecz Lászlóné polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Dánszentmiklós-
Nyáregyháza települések szennyvízcsatorna-hálózat és közös szennyvíztisztító telep teljes 
körő mőködtetésére kiírt koncessziós pályázat összefoglaló értékelése elkészült, melyet a 
VAPRO Mérnöki Szolgáltató Bt. végzett. A pályázat részletes kiírását és mőszaki 
dokumentációját két pályázó vásárolta meg, de a benyújtási határidıre csak egy db pályázat 
érkezett az INNOTERV ZRt. részérıl. A koordinációs bizottság már megtárgyalta és elfogadta 
a koncessziós pályázat összefoglaló értékelését.  
Javasolja, hogy az INNOTERV ZRt-vel kössenek szerzıdést a csatorna-hálózat 
mőködtetésére. Kéri a véleményeket. 
  
H o z z á s z ó l á s:  
 
Bernula István alpolgármester egyetért a javaslattal és elfogadásra javasolja a képviselı-
testületnek. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás nem érkezett. 
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 

36/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
 
- megbízza a Polgármestert, hogy a Dánszentmiklós-
Nyáregyháza települések közigazgatási területén megépült, az 
önkormányzatok törzsvagyonát képezı szennyvízcsatorna 
hálózat és közös szennyvíztisztító telep üzemeltetésére, 
karbantartására és hibaelhárítására az INNOTERV ZRt-vel 
(1106. Budapest, Jászberényi út 24-36.) szerzıdést kössön. 
 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester 
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Határidı: 
 
 
 
 

 
m) Osztálykirándulások támogatása. 

 
Kravecz Lászlóné polgármester javasolja a képviselı-testületnek, hogy az általános 
iskolában az osztályok, az idei tanév végén is pályázhassanak tanulmányi kirándulások 
támogatására. A beadott pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
soronkövetkezı ülésén bírálja el. 300.00,- Ft pályázati összeget javasol.  Kéri a képviselı-
testület véleményét, javaslatát. 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
Bernula István alpolgármester javasolja, hogy 300.000 Ft támogatásban részesítse az 
önkormányzat az általános iskolásokat. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás, észrevétel nem 
érkezett. Kéri, hogy az elhangzott javaslatról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következı határozatot hozta:  

 
 
 

37/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 

 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának  Képviselı-testülete   a  
 
Nyáry Pál Általános Iskola tanulmányi kirándulásához 300.000 
Ft támogatást biztosít, az önkormányzati költségvetés általános 
tartaléka terhére.  
 
Határidı:  2006. június 1. 
Felelıs:  Kravecz Lászlóné polgármester  
 

 
 
 g) Zeneoktatás támogatása. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti a Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és 
Mővészetoktatási Intézmény támogatási kérelmét. A február 14-i ülésen hozott határozatban 
már 401 eFt támogatásban részesítette a zeneiskolát. Új kérelmet adtak be, mivel az állami 
támogatás csökkent. További 802 eFt- támogatásra lenne szükségük. 
Javasolja, hogy a következı évtıl a mővészeti oktatásba be lehetne vonni a táncosokat, a 
bábszakkör, így az állami támogatás is növekedne. 
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Várja a képviselı-testület javaslatát, véleményét. 
 
H o z z á s z ó l á s : 
 
 
Kriskó Jánosné jegyzı javasolja, hogy szeptemberben induló iskola alapító okiratába 
határozatba kell foglalni, hogyan történik a finanszírozás a tandíjjal kapcsolatban. Egyébként 
nem találja soknak a 802 eFt-os támogatást. 
 
Kovács Jolán képviselı javasolja, hogy vizsgálják felül a tandíjakat és ne csak 1000,- Ft-ot 
kelljen fizetni. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester elmondja, hogy az új iskolában még nem lehet mővészeti 
oktatást bevezetni.  
 
Fekete Sándorné képviselı soknak találja egy oktatási évre az 1.203 eFt-os támogatást. 
 
Bernula István alpolgármester javasolja a zeneoktatás tandíjának emelését, mivel az 1000,- 
Ft-ot kevésnek találja, ugyanakkor nem kellene megvonni a lehetıséget a nyáregyházi 
gyermekektıl, hogy zeneoktatásban részesülhessenek, ezért javasolja a 802 eFt-os 
támogatásról szavazással döntsön a testület. 
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás, észrevétel nem 
érkezett. Kéri, hogy az elhangzott javaslatról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta:  

 
 
 

38/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
 
Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény 802.000 Ft-os támogatási kérelmét 
elfogadja. 
 
 
Határidı: 2006.  
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 

 
 

n) Községi Falunap idıpontja. 
 

Kravecz Lászlóné polgármester a napirendi ponttal  kapcsolatban elmondja, hogy a falunap 
megtartását április 30-ra tervezte  a három napos ünnep miatt és korábban a testületi ülésen is 
elhangzott ez az idıpont. A tőzijátékot már megrendelte. 
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H o z z á s z ó l á s : 
 
Bernula István alpolgármester és Maszel László képviselı javasolják, hogy ez évtıl minden 
évben május hónap harmadik szombatján kerüljön megrendezésre a falunap.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy több hozzászólás, észrevétel nem 
érkezett. Kéri, hogy az elhangzott javaslatról szavazással döntsön a testület.  
 
A lefolytatott szavazás, a szavazatok számbavétele után megállapítja, hogy a 12 fıs 
képviselı-testület jelenlévı 8 tagja, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következı 
határozatot hozta:  

 
 
 

39/2006. (IV.18.) sz. Kt. határozat 
 
Nyáregyháza Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
 
- Községi Falunap megtartásának idıpontját 2006-tól május 
hónap harmadik szombatjára jelöli meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Kravecz Lászlóné polgármester. 
 
 

Egyéb tájékoztatások: 
 
- Kravecz Lászlóné polgármester ismerteti  a Történelmi Igazságtétel Bizottság Országos 
Elnökségének levelét, melyben kérik, hogy ha 1956-os elítélt van a községben, azt jelezzük 
vissza részükre. A képviselı-testület tudomása szerint községünkben ilyen személy nincs. 
 
- Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az új óvoda engedélyezési tervanyaga elkészült. A 
kitőzés megtörtént. A földalatti munkálatokat és az alapozást elkezdték.  
 
Kravecz Lászlóné polgármester megállapítja, hogy a napirenden szereplı kérdéseket 
megtárgyalta a testület. Egyéb hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett, ezért megköszönve 
a jelenlétet, 20.00 órakor a nyilvános ülést bezárja.  

 
 

- kmf.- 
 
 
 

Kravecz Lászlóné      Kriskó Jánosné 
  polgármester         mb.  jegyzı 

 
 
 
  
 


